DEPARTAMENTO DE ÁRBITROS
RELATÓRIO ANUAL – 2016
Através do presente, e considerando a realização da Assembleia Geral
Ordinária, apresentamos o relatório das atividades desempenhadas no ano de 2016, a
qual trata essencialmente da participação dos árbitros em eventos Internacionais,
Nacionais e Regionais, e outros que tenham parcerias com a Confederação Brasileira
de Handebol.
CURSOS NACIONAIS DE ASCENSÃO DE CATEGORIA
Foram realizados três (03) Cursos de Ascensão a Categoria de Árbitro
Nacional, procurando atender as diversas regiões do País, sempre em parceria com as
Federações locais, o que é motivo de agradecimento em especial as Federações do
Estado do Alagoas, Amazonas e Paraná, onde ocorreram os cursos.
No total houve a participação de 56 árbitros, de 17
Estados/Federações, com 25 árbitros aprovados a categoria Nacional.
Entre os aprovados, oito Estados/Federações tiveram árbitros aprovados
nos cursos realizados.
Aponta-se assim, pelos resultados, a baixa aprovação nos cursos, onde
menos de 50% dos árbitros participantes foram reprovados, sendo que o fator
determinante que mais reprova são os aspectos físicos e teórico, e que por vezes um da
dupla está muito bem preparado, enquanto que o outro não consegue aprovação,
refletindo assim na dupla.
Árbitros aprovados – CURSO DE TOLEDO - PR
REG. CBHB

CATEGORIA

ÁRBITROS

UF

422

Nacional C

André Tomazzetti Rossato

RS

423

Nacional C

Airton Vieira dos Santos

SC

424

Nacional C

Nathália Hupsel Silva de Castro

SP

425

Nacional C

Karina Mendes de Souza

SP

426

Nacional C

Patrick Souza dos Reis

RJ

427

Nacional C

Marlon Carvalho Pontes dos Santos

RJ

428

Nacional C

Marcello Araújo Costa e Silva

MG

429

Nacional C

Uevillyn da Silva Paula

MG

430

Nacional C

Jefferson Ricardo Nunes dos Santos

PR

431

Nacional C

Wellington Lima da Silva

PR

432

Nacional C

Thiago da Silva Costa

PR

433

Nacional C

Silvan Canuto Lemes Júnior

PR

434

Nacional C

Julio César Menigite

PR

435

Nacional C

Rafael de Mello Bartz

PR

436

Nacional C

Tayná Pugina da Silva

PR

437

Nacional C

Ana Carla Bernardo Alves

PR

Árbitros aprovados – CURSO DE MACEIÓ-AL
438

Nacional C

Isaac Fernando Barbosa dos Santos

BA

439

Nacional C

Thiago de Almeida Santos

BA

440

Nacional C

Hécio da Conceição Santos

BA

441

Nacional C

Viviane Cristina Silva de Lima

RN

442

Nacional C

Luanne Penha Rocha Lemos

RN

443

Nacional C

Aeromarques da Silva Lisboa

SE

444

Nacional C

Jonathan Mota dos Santos

SE

445

Nacional C

Lucas Ramiro Macário de Souza

SE

446

Nacional C

Inácio Rodrigues de Oliveira

SE

CURSOS GRTP-IHF
Por ocasião do Campeonato Pan Americano Adulto Masculino,
classificatório para o Mundial da França-2017, foi realizado em Buenos Aires,
Argentina, pela IHF, o curso GRTP que promove os árbitros a categoria Internacional.
Os árbitros indicados para o referido curso foram:
AL – Tarsis e Dnaldo, árbitros continentais; e
PR – Sandra e Juliana, árbitras nacionais – categoria “A”.
Da participação de ambos, destaca-se a aprovação da dupla feminina, do
Paraná, que foram promovidas a categoria Continental, e infelizmente, de outro modo,
a não aprovação da dupla Tarsis e Dnaldo.
Vale ressaltar, que no ano de 2013, por ocasião dos JEJ’S, em Belém,
PA, foi convidado um representante da IHF (Vicenç Breto, Espanha) para observar e
orientar os árbitros do Brasil, para futuras indicações a cursos da IHF, e que na
oportunidade, observou oito duplas, e indicou 5 duplas, para um novo trabalho, que foi
realizado em 2014, no Acampamento de desenvolvimento técnico, em Blumenau, SC,
e que desse curso de 10 dias, com Vicenç Breto, as duplas Adriano e Daniel/SP (hoje
árbitros IHF), Tarsis e Dnaldo/AL, Sandra e Juliana/PR, e Jefferson e Natal/PR, foram
indicado nesta ordem para os cursos futuros.

No período de trabalho, ambas as duplas foram oportunizadas a
participarem em vários eventos Internacionais e Nacionais, e sempre feitas um
acompanhamento dos trabalhos dos mesmos.
EVENTOS INTERNACIONAIS
Os Jogos Olímpicos – Rio/2016, por toda sua importância e
grandiosidade dispensa comentários, destacando-se, no entanto, a participação da
dupla Internacional Rogério Aparecido Pinto e Jesus Nilson Aires Menezes, do
Estado de São Paulo, que mesmo não tendo apitado jogos finais da competição,
tiveram um ótimo trabalho nos jogos que foram designados.
Há que se ressaltar ainda, o trabalho dos NTO’s (oficiais técnicos
nacionais) que desempenharam as funções de secretário e cronometrista nos Jogos
Olímpicos – Rio/2016, e nos 76 jogos não ocorreu nenhum erro ou fato que pudesse
prejudicar o resultado e andamento dos jogos, sendo inclusive ao final durante uma
reunião com Ramon Gallego, e outros membros da IHF, o qual ressaltou e parabenizou
pelo trabalho desempenhado por todos, destacando ainda, que de todos os jogos que
ele (Ramon) trabalhou foi a melhor equipe de oficiais de mesa, tanto pelo
compromisso, responsabilidade e pela forma como conduziram as funções de cada um.
Além dos Jogos Olímpicos, os Árbitros Internacionais do Brasil, Adriano
e Daniel/SP, trabalharam no Mundial Júnior Feminino, realizado em Moscow-Russia,
e ainda, os árbitros Rogério e Nilson/SP, atuaram no pré olímpico Masculino,
realizado na Suiça, além de participarem na Liga do Qatar.
Outros eventos internacionais da Pan Americana foram realizados com a
participação de árbitros nacionais e continentais.
No total foram dezessete eventos internacionais, com setenta e quatro
escalas de árbitros do Brasil. Os árbitros escalados representam seis
Estados/Federações do Brasil, sendo: Alagoas, Paraíba, Santa Catarina, São
Paulo, Paraná e Rio de Janeiro.
Destacamos ainda, a primeira participação dos árbitros Thales França e
Thales Rannier, ambos da Paraíba, e Bruna Garcia e Renata Garcia, ambas do
Estado de Santa Catarina, que participaram do Curso para jovens árbitros, realizado
por ocasião do Campeonato Sul Americano de menores e cadete, masculino e
feminino, realizado na cidade de Assuncion, Paraguai, sendo que ambos tiveram uma
ótima participação no evento.

EVENTOS NACIONAIS
O ano de 2016 foi um ano de muitos eventos por parte da Confederação,
em especial ao novo formato da Liga Nacional onde houve a maior participação de
equipes, quase que atingindo todos os Estados/Federações, e nesse mesmo sentido foi
um ano de muito trabalho para todos os árbitros.
Destaca-se ainda, a realização da Copa Centro, em parceria com os
Estados da região, e que no aspecto da arbitragem oportunizou que novos árbitros
pudessem estar atuando em eventos nacionais.
No total houve escalas para cinquenta e dois eventos Nacionais, dentre
eles eventos da CBHb, Cursos, e parcerias com o COB e CBDU, com a realização dos
Jogos Escolares e Universitários.
Quanto às escalas foram quinhentas e oitenta e oito escalas no ano,
para atender referidos eventos, onde vinte e cinco Estados/Federações receberam
escalas para árbitros de seu Estado atuar.
Em relação à Liga Nacional de Handebol, foram:
Nordeste – 10 fases, com 42 escalas de árbitros;
Norte – 2 fases, com 16 escalas de árbitros; e
Sul/Sudeste/Centro – 76 jogos, com 156 escalas de árbitros.
QUADRO DE ÁRBITROS DA CBHb
Nos quatro anos de gestão estabelecemos o cadastro anual dos árbitros,
de modo a ter um maior controle dos árbitros que estão ativos para atuarem em
eventos Nacionais da CBHb ou que com ela tenha parceria.
Deste modo, no quadro atual estamos com cento e vinte e seis árbitros
ativos, e que tiveram pelo menos a participação em um evento da Confederação.
Dentre os árbitros cadastrados, os mesmos divide-se nas seguintes
categorias:
06 – Árbitros de categoria Internacional;
08 – Árbitros de categoria Continental;
04 – Árbitros de categoria Nacional – A;
28 – Árbitros de categoria Nacional – B;
76 – Árbitros de categoria Nacional – C; e
04 – Árbitros de categoria Regional/Estadual.
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